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1NHOUD: Na de tentoonstelling. — Amateur-waarnemingen gevraagd. 
— Een nieuwe geluidversterker. — Vonkjes uit de Radio-wereld. — 
Prijsvraag. — De theoretische Grondslagen van Magnetisme en Elec- 
triciteit. — Een nieuwe electrische eenheid. — Herinneringen uit de 
aetherwereld. — Reclame-uitgaven. — Het luisterprogramma. — Geheim- 
zinnige stations. — Een nieuwe golfmeter voor ongedempte trillingen. — 
Telefonie over groote afstanden. — Primaire cel van Prof. Fery. — 
Berichten van de Vereeniging. — Vragenrubriek.

Na de tentoonstelling.

Een groote onderneming, groot uitgevoerd en op grootsche 
wijze verloopen.

Onze vereeniging mag er zichzelf mede geluk wenschen.
Een woord van hulde zij hier in de ailereerste plaats gebracht 

aan den ontwerper van het plan, die, toen hij zijn breede schouders 
er onder zette, nadat hij het in zijn hoofd reeds tot in bijzonder- 
heden had uitgewerkt, met zulk een rustige zekerheid het geheel 
leidde.

We verraden geen geheim, ais wij hier mededeelen, dat het de 
voorzitter onzer vereeniging was, die het plan voor deze tentoon
stelling opperde en reeds bij de ailereerste bespreking de organi- 
satorische moeilijkheden bij voorbaat bleek te hebben opgelost. 
Zijn opvatting, dat de opzet zoo breed moest zijn als de tijds- 
omstandigheden maar toelieten, is juist gebleken.

Daardoor is het welslagen zoozeer een moreele overwinning 
voor onze vereeniging geworden.

Tal van personen hebben daarvoor vele weken lang met groote 
toewijding en opoffering van alle rust om het hardst gewerkt, 
zeker niet het minst de secretaris van het tentoonstellingscomite, 
de heer P. H. W. Zalme. Het comite had een zware taak, maar 
bleek daarvoor ook de krachten te hebben en in de tentoon- 
stellingsdagen zelf werd bovendien nog van een aantal andere
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Geheimzinnige stations.

Naar aanleiding van hetgeen wij in het Maart-nummer schreven 
over een vermoedelijk bij Kleef gelegen nieuw station ontvingen 
wij een aantal brieven, waarin er op gewezen wordt, dat een 
aantal verschillende stations elken dag op bepaalde uren elk een 
letter seinen, voortdurend herhaald. Zoo is er een 6-station, een 
c-station, een e-station. Zij komen zoo geregeld op, dat hun 
seinen zeer goed als tijdsein zijn te gebruiken. Ook de lange 
toe- en afnemende strepen, waarvan in ons vorig bericht sprake 
was, vallen — tot op de seconde nauwkeurig — op vaste tijden.

Inmiddels blijkt, dat op groote antennes en in het Oosten van 
ons land meer algemeen de sterkte dier lange strepen niet zoozeer 
afneemt, dat zij geheel verdwijnen. Men hoort ze daar geregeld 
af- en aanzwellen, maar niet geheel verdwijnen. Overigens is te 
Utrecht bijv. het 6-station veel zvvakker dan het e-station.

Waarmee men hier precies te doen heeft, is nog onbekend; het 
is iets om er op te blijven letten. J. C.

Men schrijft ons nog in verband hiermede het volgende:
Elk amateur op het gebied van draadloze telegrafie kent wel 

het (Duitse) station, dat op elk kwartier Greenwich-tijd een 
reeks van letters c seint, gevolgd door een scheiteken en een 
dubbele punt benevens een gedurende ongeveer lj min. perio- 
diek in sterkte wisselend, zeer eigenaardig geluid. De vraag drong 
zich op: t. is het periodiek wisselen van de geluidsterkte te 
danken aan een periodiek wisselend richteffect der zendantenne 
en is dit station dus waarschijnlijk opgericht om aan luchtschepen 
e. d. het bepalen van hun richting gezien van uit dit station (en daar- 
mee een belangrijk gegeven voor hun plaatsbepaling) mogelijk te 
maken; 2. Waar ligt het?

Wat de eerste vraag betreft, deze kan door samenwerking van 
twee waarnemers op geschikt gelegen plaatsen worden beantwoord. 
Is immers het wisselen der intensiteit aan een periodiek veran- 
derend richteffect der zendantenne te danken (deze kan dan bijv. 
draaibaar zijn of bestaan uit een groot aantal in verschillende 
richtingen gespannen draden, waarvan door een machinaal draaiend 
kontakt telkens twee tegenover elkaar liggende worden in- 
geschakeld), dan moeten twee waarnemers WT en W2 de intensi- 
teitsmaxima en -minima op verschillende ogenblikken horen, en 
wel des te meer verschillend, naarmate de hoek W,—station—W., 
groter is, tot een maximaal verschil optreedt, als deze hoek
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90° bedraagt. Tevens is uit waargenomen tijdsverschil en de uit 
de waarnemingen berekende „omloopstijd" der zendantenne deze 
hoek in graden te bepalen, waardoor we op weg raken naar het 
antwoord op de Iweede vraag; speciaal kan men zo nagaan de 
juistheid of onjuistheid van de mening, dat dit station identiek 
zou zijn met een voor korte tijd in Kleef opgericht station met 
hoge antennes.

Het leek ons aardig, de voor de beantwoording dezer vragen 
nodige waarnemingen te verrichten. Wij deden ze te Roermond 
en te Leiden. Dus: W, Roermond, W2 Leiden. Gedurende een 
aantal uren werden door beide waarnemers tegelijk waargenomen 
de tijden waarop de geluidsm/n/zna vielen, alles nauwkeurig tot 
tienden van een sekunde op Amsterdamsche tijd herleid en uit 
deze waarnemingen afgeleid 1°. de omloopstijd, d. i. de tijd tussen 
twee opvolgende minima; 2°- het verschil W,—W2.

Uit een groot aantal waarnemingen bleek een omloopstijd van 
15s.02 te volgen, terwijl uit een kleiner aantal bepalingen werd 
afgeleid, dat W, de minima 6s,48 later hoort dan W2. Vraag 1 
moet dus met grote zekerheid bevestigend worden beantwoord. In 
15s.02 is de draaiing 180° (niet 360°!); 6S.48 komt dus overeen 
met een hoek W,—station—W2 van 102£° '). Voor de hoek 
Leiden—Kleef—Roermond vindt men 102°35'. Men is gerechtigd, 
dit op te vatten als een zeer stellige bevestiging van het vermoeden 
dat Kleef het zendende station is.

Hoe kan nu een luchtschip bepalen, in welke richting het zich 
ten opzichte van Kleef bevindt? Het neemt daartoe de tijden der 
minima waar (deze zijn het nauwkeurigst te bepalen) en weet 
dan, dat op die tijden de zendantenne een rechte hoek maakte 
met de richting luchtschip—Kleef. Om deze richting te weten te 
komen, is dus alleen nog nodig te weten de stand der zend
antenne op een bepaald bekend tijdstip. Het is zeer waarschijnlijk 
dat de draaiende antenne schakelaar, als hij in een afgesproken 
stand (bijv. Oost-West) is gekomen, zelf een teken geeft. Men 
hoort echter, behalve de blijkbaar uit de hand geseinde c’s, niets 
dan scheiteken en dubbele punt. Een van de punten of strepen 
van deze laatste tekens schijnt dus het geheim te bevatten! Wij 
vestigden voorlopig onze aandacht alleen op de laatste punt van 
de dubbele punt, namen deze waar en berekenden de stand der 
zendantenne op het ogenblik, dat deze punt wordt gegeven. Wij

6 48Men mag van de hoek ’ — - X ISO" = 77|° n. 1. om voor de hand liggeudelOjUii
redonen ook het supplement nemen!
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vonden daarvoor een richting die ongeveer 4° van de westrichting 
afwijkt (naar het noorden toe). Dit verschil is te groot dan dat 
men zou kunnen konkluderen, dat de punt wordt gegeven als de 
zendantenne Oost-West staat. Voortgezette waarnemingen, die een 
amateur voor zich kan doen, kunnen hierin licht brengen.

Wat de nauwkeurigheid betreft, die men bij het waarnemen van 
zijn richting met behulp van dit allermodernste compas kan be- 
reiken, nog het volgende. De gemiddelde tout van een waarneming 
van de tijdsduur tussen de punt en een willekeurig minimum 
bedroeg 0S20, of, in hoekmaat uitgedrukt 2°,4. Uit de volledige 
waarneming (gedurende 1| min., 5 a 6 minima), die echter op 
dezelfde punt moeten worden herleid, kan men dus een nauw
keurigheid van ongeveer 1° in de richting verwachten.

Een nieuwe golfmeter voor ongedempte trillingen.

Verbetering.
Een paar fouten in het laatste gedeelte van ,,Een nieuwe golf- 

meter voor Ongedempte Trillingen” verdienen verbetering.
In de eerste plaats moet op bladzijde 53 gelezen worden

(5) k minimum = *t7 TL+,.b M ' /
/ n W L,.

dus 2,33... in plaats van 
2. Blijkbaar was deze 

; wijziging te laat in han-
zi-.-.Cj den van den Redacteur 

; om nog te worden aan-
-J gebracht.

Overigens werd ik er 
van bevriende zijde op 
gewezen, dat de tekst 
en figuur 3 niet on- 
derling overeenkomen. 

Den lezers wordt ter voorkoming van moeilijkheden verzocht op 
bladzijde 53 de figuur 3 door te slaan en te verwijzen naar de 
op deze bladzijde afgedrukte. De tekst blijft onveranderd.

P. C. Tolk.


